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DUYARLILIK, ÇOK
SESLİLİK VE ÇÖZÜM!
Değerli meslektaşlarım;
Mesleğimizin en önemli yanlarından bir tanesi de dünyada ve Türkiye’de yaşanan
gelişmeleri yakında takip ediyor olmamızdır. Hayatın belirli bir alanına dair muhasebe
yapıyor olabiliriz, ancak yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmelere karşı tepkimizle ve
vicdanımızla ses olmayı her zaman bildik.
Mesleki sorunlarımıza ilişkin yürüttüğümüz kampanyamız ile birlikte tepkimiz çığ
gibi büyüdü. Bu sorumluluk altında mali idare sessiz kalırken, biz mali müşavirler gerekli
bütün adımları attık ve her platformda, alanda deklare etmeye devam ettik.
Hâl böyle iken, gözümüze çarpan çarpıcı bir nokta ise; mali müşavirlerin yaşadığı
onca soruna karşı tepkisiz kalan, çözüm aramayarak bürokrasilerle uğraştıran, meslek
örgütlenmeleri dikkate almayan bir idare şeklinin ülkemizde son dönemlerde yaşanan
kaos ortamıyla birlikte de diğer alanlarda da ortaya çıktığını görüyoruz.
Sadece ekonomik alanda değil, sosyo-politik ve siyasal alanlarda da yaşanan
çözümsüzlük hali, hem vicdanlarımızı hem de ülke menfaatleri açısından tüm coğrafyayı
olumsuz yönde etkiliyor. Ülke geleceğiyle ilgili taşıdığımız kaygı nedeniyle, hayatın her
alanında kendini var eden bir çabanın mücadelesini vermemiz gerektiğini düşündürüyor.
Bizler artık her alanda; çözümsüzlüğün, savaşın, kaosun muhasebesini tutmak
istemiyoruz! Hem mesleki hem de diğer sorunlara karşı doğru yöntemlerle; kimliklere,
mesleklere, insana önem veren yaklaşımların bir an önce gelmesinden yanayız.
Hem mesleki hem de ülke sorunları açısından üretilecek çözümün asıl kazananının
Türkiye olacağını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım..

Dr. Yahya ARIKAN

						

BAŞKAN
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SMMM
SMMMOdaları
OdalarıPlatformu:
Platformu:

‘Bir
SeS SES
De Sen
Ver!’
SESİMİZE
VERİN!
i
SMMMO’nun da içinde olduğu
SMMM Odaları Platformu’nu
başlattığı ‘Bir Ses De Sen
Ver’ imza kampanyası yoğun
ilgiyle, hızla büyüyor.

Meslek mensubunun mağdur edilmemesine
yönelik taleplerin yerine getirilmesi amacıyla
başlatılan kampanyaya ilgi gittikçe artıyor. Web
sitesi üzerinden duyurulan kampanyaya başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin birçok ilinden gelen talep ve çağrılar çığ gibi büyümeye
devam ediyor.İSMMMO web sitesi üzerinde duyurulan kampanyanın imza ve çağrı metninde, Maliye Bakanlığına seslenilerek, mesleki sorunların hiç birine çözüm üretilemediğinden bahsedildi.
Türkiye çapında katılımın gittikçe büyüdüğü
ve 75 SMMM odası başkanının imzası bulunan

kampanya metinde şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Maliye Bakanımız,
Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali
Müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiayız.
Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak
üzere
Müsteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Baş-

kanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk:
•
Tahsil edemediğimiz gelirin
KDV’sinin ödenmemesini istedik.
•
Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik.
•
Zamana endeksli ücret tarifesine
geçilmesini istedik.
•
Meslek mensuplarımızın dü-
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zenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik.
•
Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın
gider kabul edilmesini istedik.
•
Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık
halinin mücbir sebeb sayılmasını istedik.
•
Beyin amortismanının getirilmesini istedik.
•
Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik.
•
Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.

ODALAR

ODA BAŞKANLARI

Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik:
•
Geçici verginin ayın 20’sine kadar,
•
Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar,
•
KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,
•
Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una
kadar,
•
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü
ayın sonuna kadar,
•
Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü
ayın sonuna kadar,
Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik.
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Sayın Maliye Bakanımız,
Bu istekler,
Kayıt dışı ekonomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak üzere birlikte mücadele vereceğiniz meslek
mensuplarımızın istekleriydi!
Hiçbirine çözüm getirmediniz!
Artık saat 23.58‘de veya saat 16.00’da beyan sürelerinin uzatıldığını duymak istemiyoruz!
Sayın Maliye Bakanımız,
Vergi beyanlarının sayısı, yoğunluğu ve uygulamayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle meslek mensupları ve mesai arkadaşları adeta bürolarına hapsolmuş
durumdadırlar.
Anılan sebeplerle 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir sürede uzatma talebimiz sonrası, beyan süresinin uzatıldığı duyurusu son gün saat
16.00’da yapılmıştır
23.48 veya 16.00 saatlerinde beyan sürelerini uzatmak mesleğimize, meslektaşlarımızın emeğine ve mesleki itibarlarına verilen değerin ölçüsü müdür? Bilmek
istiyoruz!
Artık kronik hale gelen bu sorunun ortadan kaldırılması için beyan sürelerinin, taleplerimiz dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz!
TÜRMOB’la bir araya gelerek taleplerimizin
bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz!
Artık sabrımız kalmadı!
Sesimize kulak verin!”

ODALAR

ODA BAŞKANLARI
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Detaylı Bilgi:

http://smmmodalariplatformu.org/

http://smmmodalariplatformu.org/S
ESIMIZE_KULAK_VERIN.pdf

İstanbul Katılım
http://www.ismmmo.org.tr/ka
mpanya_istanbul.asp
Türkiye Katılım
http://smmmodalariplatformu.o
rg/kampanyatakip.asp
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E-Tebligat Rehberiniz

İSMMMO’DAN
İ
SMMMO, kağıt ortamından elektronik ortama alınan tebligatların
işleyişine dair, üyelerinin
sorun yaşamasını önlemek
amacıyla elektronik tebligat
rehberi yayınladı.
Yapılabilinecek en ufak hata ile
birlikte vergi kaybına yol açabilecek
olan tebliğlerle ilgili olarak İSMMMO
web sitesi üzerinden üyelerini mağdur
olmaması için elektronik tebligat
rehberi yayınladı. Siteden yalpan açıklamada, “Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından
sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı

tebligatları 01/01/2016 tarihinden
itibaren ‘Elektronik’ olarak yapacağını
27/08/2015 günü yayımlanan 456
seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Müşterilerinizin ileride cezalı
duruma düşmemesi için bağlı oldukları
vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce
yapılması gerekir” denildi.

Detaylı Bilgi İçin:
http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/
ELEKT%C4%B0RON%C4%B0K_TEBL%C4%B0GAT_UYGULAMASI.pdf_573.pdf
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Bilgisayar Kursları

SİZİ BEKLİYOR!
İ
SMMMO ve TESMER
İstanbul Şubesinin
ortak düzenledikleri
Office 2007 kurs kayıtları başladı.

İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2015-4. Dönem kursları
için çağrı yapılırken, kursların ücretsiz
olduğunun altı çizildi.
Kurs bitiminde katılımcılara
sertifika verilirken, kurslara başvurular
8 Eylül 2015 tarihine kadar devam
edecek. 10 Ekimde başlayacak kurslar
hafta sonu ve hafta içi olmak üzere
Şirinevler ve Kadıköy eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için:
http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/
EGITIM/Duyuru/2015_4_MSOFFICE.pdf
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İSMMMO Artık

CEBİNİZDE
İ
SMMMO, iletişimi
güçlendirmek ve mevzuat
bilgilerinin daha hızlı meslek
mensuplarına ulaşması sağlamak
amacıyla hayata geçirdiği
‘İSMMMO Cep’ uygulaması, artık
windows tabanlı cep
telefonlarında da çalışabilecek.
Yakında İOS işletim sisteminde de
uygulama kullanılabilecek.
İstanbul SMMM Odası, üye ve stajyerlerine yönelik güncel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha hızlı ulaşabilmesi ve
yardımcı olması amacıyla ‘İSMMM Cep’ uygulaması başlattı.
Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google
Play üzerinden de indirilebiliniyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali
rehber, danışmanlık, Oda duyuruları,
hesaplama araçları, İSMMMO tv konularında yardım alınabilinen uygulamaya üç

İSMMMO Cep
Uygulamasını İndirmek İçin:
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=app.id_441288648
b8642dfaaa9d3c64bfd009b

yeni güncelleme dahil oldu. Üyelerin işlerini kolaylaştırmak adına maaş hesabı
ve kıdem ihbar tazminatı hesabı işlemlerinin de eklendiği uygulama artık windows tabanlı cep telefonlarında da kul-

lanılabilecek.
Uygulama ile herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor.
Oda danışmanlarına anlık soruların iletilebilindiği uygulamada hesaplama araçları işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep
11
telefonlarından seyredilebilinir.
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ya çıkacaklar, anlatacaklar yaşananları.
“Karanlık İşler”in organize ettiği “Zifiri Karanlıkta 6-7 Eylül” gecesinde yüzlerini görmeden sadece seslerini duyuracaklar. İstanbul’da Beyoğlu’nda,
Kurtuluş’ta, Samatya’da, Adalar’da yaşayan Rumlar o gün yaşadıkları korkuyu, ölümü, yağmayı anlatırken dayanışma ve sevgiden oluşan hikâyeleri de
anımsatacaklar. Tanıdığımız, bildiğimiz isimler dışında hiç tanımadığımız Yunanistan’dan kalkıp gelecek
tanıklar da konuşacak. 60 yıl önce yaşadığı travmayı atlatamadığı için İstanbul’a ayak basmaya korkanlar ise sadece sesini kaydedip gönderecek. Sadece
mağdur tanıklara çağrı yapmadı Karanlık İşler. Aslında en çok sanıkları dinlemek istiyorlar. Amaç yargılamak, cezalandırmak ya da yüzlerine tükürmek değil,
sadece yüzleşmek ve gerçeği özgürleştirmek. Karanlık İşler’in koordinatörü Nuri Kaya, “Neden karanlık” sorusunu “Karanlıkta körleştiğiniz için diğer dört
duyunuzu daha iyi kullanırsınız. Görmek önyargıdır
aynı zamanda. Görmediğiniz zaman ise kimin konuştuğu önemini yitirir, ne söylediği önem kazanır” diyor.
Sırf bu nedenle yakın tarihin bıçak sırtı konularını
hep karanlıkta gündeme getirmiş Karanlık İşler. Daha önce yaptıkları Struma faciası, 12 Eylül, eşcinsel askerler konuları gibi. Kaya’nın verdiği bilgilere
göre, mekâna girerken cep telefonu ve çakmak gibi ışık saçan tüm eşyalar kapıda bırakılıyor. Görme
engelli refakatçılar eşliğinde salona giriliyor. Etkinlik
bitip dışarı çıkana kadar da karanlıkta kalınıyor. Ayşe Hür’ün moderatörlüğünde, Kafe Aman’ın solisti Stelyo Berber’in müziği eşliğinde karanlıkta gerçekler görünür kılınacak bir kez daha. Belki bir gün
aydınlıkta da yüzleşiriz umuduyla.

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

Türkiye Büyük Millet Meclis üyeliği elbette “merdiven-

komşularıyla sorunları azalmayacak, daha da artacak.
Komşu ülke camilerinde cuma namazı kılmak isteyen

KİM KİME DUM DUMA BEhİç aK

behicak@yahoo.com.tr

Yalana bu görkemli yatkınlık neden?

KDV İADESİNDE ÇİLE
SONA ERECEK Mİ?
ÇİZGİLİK KaMİL MaSaraCI

kamilmasaraci@gmail.com.tr

Türkiye’nin yüzleşme
meselesi

İ

Karanlıkta, zifiri karanlıkta bile olsa hiç yabana atmamalı “yüzleşme”yi.
Aynen Akademisyen Murat Paker’in
“Türkiye’nin Yüzleşme Meselesi: Neyle ve Nasıl?” başlıklı çalışmasında söylediği gibi:
“Mesele, yalnızca tarihle yüzleşme meselesi değilse, yüzleşmeye bugün de dahilse ve tek bir olaydan değil de, ortak paydası devletin yurttaşına hukuk-dışı eziyet etmesi olan bir dizi olaydan/dönemden bahsediyorsak, o zaman belki ‘Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi’ yerine ‘Türkiye’nin kendisiyle yüzleşmesi’ demek daha doğru olacak. Yüzleşilmesi gereken tek tek tarihi ya da
güncel olaylar bolca var kuşkusuz, ama bütün
bu olayları enine kesen, bu olaylara neden
olan egemen politik kültürün bizatihi kendisiyle yüzleşmesi, daha doğrusu yüzleştirilmesidir
esas olan. O yüzden ‘yüzleşme’ derken bugün
Türkiye’de bunun paralel anlamı ister istemez
‘demokratikleşme’dir.”

HARBİ
SMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan,
Cumhuriyet
gazetesinde yayınlanan bu haftaki köşe yazısında,
vergi iadeleriyle ilgili yaşanan sorunlara değindi.

Mükellef haklarının dikkate alınmadığını
belirten Arıkan, KDV’si biriken ve iade hakkı olan
mükelleflerin vergilerini Gelir İdaresi’nden nakden ya
da mahsuben iade yoluyla alma hakkını yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanmak istediklerini ancak
bunun çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Arıkan, yazısına şu ifadelerle devam etti:”Devlet vergi alırken,mükellef haklarını hatırlarken sıra,
alınan verginin iadesine gelince ortada hak kalmamaktadır. İadenin yapılmaması için Vergi Daireleri
tarafından yasal ve idari birçok mazeret ortaya
konmakta ve iade süreci bıktırıcı bir hal almaktadır.
GİB’in internet sitesinde yayımlanan rehberler, KDV
iade sürecine ilişkin mükellef ve Mali Müşavirlere yön
gösteren açıklayıcı metinler olmasına rağmen sorun
sistemde yapılan düzenlemelerle tek başına çözülecek
bir sorun değil.
KDV iadesinde sorunların çözümü için öncelikle
Gelir İdaresinin devlet kasasına giren KDV’nin iadesinin mükellefin hakkı olduğuna inanması gerekmekte.
İadenin bir hak olduğuna inanılmadığı sürece KDV
iadesindeki sorunların çözümü mümkün olmayacak.”
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“başdöndürücü” olarak değil de “Halktan
gerçeklerin saklandığı”, “Yalanın kol gezdiği”, bir zaman
olarak tanımlanması olasıdır.
Bu ülkede gerçekleri anlatması gerekenler,
ağızlarını her açtıklarında neden en az on kalem brüt
yalan dökülüyor? Kabataş’taki bacımızdan camide
içki içilmesine, IMF’ye borç verdik, Türkmenlere
gıda yolladık açıklamasına kadar sonra yüz kez
yalanlanan sözler dinledik.

SEMİh POrOY

ŞANS TOPU

05, 08, 11, 13, 33 + 06
5+1 BİLEN: 673 bin 944 TL (1 kişi)
5 bilen: 4 bin 493’er TL 4+1 bilen: 311.10’ar TL
4 bilen: 30.65’er TL 3+1 bilen:18.85’er TL 3 bilen: 3.95’er TL
2+1 bilen: 5.65’er TL 1+1 bilen: 3.30’ar TL

SOSYAL GÜVENLİK
Bilinmeyen tehlike: Meslek hastalığı

KDV iadesinde çile
sona erecek mi?

G

elir İdaresi 2000’li yılların başından itibaren, vergiye gönüllü uyum ve çözüm
odaklı olarak mükellef haklarının önemini
vurgulamaktadır.
Bu bağlamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ve vergi dairelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde, devamlı surette mükellef haklarını ön
plana çıkarmış, yayımlamış olduğu bildiri, reklam,
ilan ve afişlerde bu konuyu devamlı sıcak tutmuştur. Bugün herhangi bir vergi dairesine gittiğinizde,
kapıda ilk karşılaşacağınız afiş “Mükellef Hakları”nın
yer aldığı afiş olacaktır.
Ancak bugün itibarıyla niyet ile uygulama birbiriyle örtüşmüyor. Niyette belirtilen hususlar tamamen
olması gereken ve vergisini ödeyen bir mükellefin
anayasadan kaynaklanan hakları olmasına rağmen
ve bu husus siz daha vergi dairesinin kapısından
girdiğiniz anda hakkınız olarak belirtilmesine rağmen, uygulamada maalesef bu hakların
hiçbir önemi kalmıyor.

İade dikkate alınmıyor!

Mükellef haklarının dikkate alınmadığının en net örneği KDV iade sistemi.
KDV, genel hatlarıyla mal teslimi hizmet
ifası üzerinden uygulanan, yaratılan katma değer üzerinden doğan ve nihayetinde verginin tamamının nihai alıcı üzerinde kaldığı
bir vergi. Temel kural; hesaplanan KDV’nin indirim
yoluyla giderilmesi, bazı teslim ve hizmetlerde ise
indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade yoluyla mükellefe geri verilmesidir. Hal böyle olunca üzerinde KDV biriken ve iade hakkı olan mükellefler bu
vergileri Gelir İdaresi’nden nakden ya da mahsuben
iade yoluyla alma hakkını yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanmak istemekteler.

Eskiye gidelim: 2500 yıl önce Hindistan’da bir
prensin saraydan çıkmasına izin verilmezmiş. Babası,
onun üzüntüden uzak yaşaması için her önlemi
aldığından adı Sidharta olan bu prens, yaşamı, bitmez
tükenmez gençlik ve mutlulukla süren pembe dizi gibi
bir şey sanırmış; sabahları yaman bir cengâver olması
için gereken dersleri görür, akşamları da güzel kızların
verdikleri konserlerle kendinden geçermiş.
Günün birinde bir fırsat çıkıp başkenti gezebildiğinde,
duvarların ötesindeki gerçek yaşamı, yani hastaları,
yaşlıları hatta ölmüşleri görünce sarsılmış, hemen
kendisinden bu gerçekleri gizlemiş olan babasından,
saraydan uzaklaşmaya karar vermiş: Yaşamın
gerçeklerini, insanların dertlerinin nedenlerini
aramaya koyulmuş. Yıllarca sürmüş arayışları sonucu
öğrendikleri ve söyledikleri, onun zamanla Buda yani
“aydınlanmış kimse” olarak tanınmasına yol açmış.
Buda’nın gerçeklerin saklanmasına gösterdiği tepki
bugün öğretilerini izleyen 1600 milyon insan için esin
kaynağıdır. Asya’da yaşadıkları yerlere İslam gelmeden
önce Türkler de Buda’nın öğretilerini izlerlerdi.
Doğu ve Batı Göktürk İmparatorluğu 7. yüzyıl
başından 8. yüzyıla dek birer Budist ülkesiydi.
8. yüzyılda Kırgızistan ve Kazakistan’da yaşayan
Karluklar da Budisttiler. Onları izleyen Karahanlılar,
sonra Doğu Türkistan Uygurları da öyleydiler.
Bu bölgelere 7.-8. yüzyılda akınlar yapan Araplar,
İslam dinini Türkler arasında yaydılar.
Türklerin eski dinleri olan Budizm, gerçekleri
saklamayı, yalanı ayıplıyordu da yeni dinleri onaylıyor
muydu? Hayır, yalanı kınayan birçok sure ve hadis
vardır. Örneğin Casiye suresi, “Gerçeği sürekli tersyüz
eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline!” der.
İslam da bize, “Gerçekleri sakla, yalan söyle”
demiyorsa bugün bu çapta yalancılık, gerçekleri
halktan gizlemek, sansürle, saptırmakla halkı
kandırmak neden?
Tarihçiler bundan yüzyıl sonra, “Budist olmadıkları
kesin ama demek ki Müslüman da değillermiş!”
diyecekler birbirlerine. Biri soracak, “Peki neymişler?”
Bir görüş atılacak ortaya: “Herhalde o zaman yalanı
mubah sayan bir peygamberin izleyicisiydiler!”
Ve bu görüşü yadsımak pek kolay olmayacak.

Devlet vergi alırken, mükellef haklarını hatırlarken,
sıra alınan verginin iadesine gelince ortada hak kalmamaktadır. İadenin yapılmaması için vergi daireleri tarafından yasal ve idari birçok mazeret ortaya
konmakta ve iade süreci bıktırıcı bir hal almaktadır.

152 rehber

KDV iadesinde yaşanan sorunların çözülmesi için
23 Ağustos tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet
sitesinde 152 adet KDV iade rehberi yayımlandı. Söz
konusu rehberler GİB’in internet sitesinde “Rehberler” bölümünde yer almakta. Rehberlerin yayımlanması öncesi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yayımlanacak rehberlerin vergiye gönüllü uyum
çerçevesinde, gerek mükellef gerekse de
muhasebeci ve mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını
belirtti. GİB’in internet sitesinde yayımlanan rehberler, KDV iade sürecine ilişkin
mükellef ve mali müşavirlere yön gösteren açıklayıcı metinler olmasına rağmen
sorun sistemde yapılan düzenlemelerle
tek başına çözülecek bir sorun değil.
KDV iadesinde sorunların çözümü için öncelikle gelir idaresinin, devlet kasasına giren KDV’nin
iadesinin mükellefin hakkı olduğuna inanması
gerekmekte. İadenin bir hak olduğuna inanılmadığı sürece KDV iadesindeki sorunların çözümü
mümkün olmayacak.
Sorularınız için malicozum@ismmmo.org.tr adresine mail
atabilirsiniz. Tüm sorular e-posta ile tek tek cevaplanacaktır.

Basında iş kazalarına yönelik yer alan haber ve açıklamalar
kamuoyunu önemli şekilde etkilemekte ve dikkatleri bu
konuya çekmektedir. Özellikle son yıllarda meydana gelen
iş kazası sonucu toplu ölümler tüm dikkatleri iş kazalarına
yöneltmiştir. Ancak iş kazaları gibi dikkatleri üzerine çekmese
de toplumdaki en önemli tehlikelerden birisi de meslek
hastalıklarıdır. Meslek hastalığı, çalışma hayatında işçi sağlığı
ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle ortaya
çıkan ve sigortalının maruz kaldığı geçici ve sürekli hastalık,
sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak tanımlanabilecektir.
Her mesleğin maruz kalabileceği tipik bazı meslek
hastalıkları vardır. Mesleki bir faaliyetin yürütümü ya da
bazı işlerde sürekli çalışma, kişide bu faaliyetlerle doğrudan
bağlantılı hastalıklara yol açabilmektedir.
5510 sayılı kanunda meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal
özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.

Kaynak: İş!
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra
meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı
işten kaynaklanmış ise, sigortalının 5510 sayılı kanunla
sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen
ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık
için Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirlenen süreden daha
uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.
Meslek hastalığından söz edebilmek için uğranılan hastalık
veya sakatlığın (ve hatta ölümün), sigortalının çalıştırıldığı işin
niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle ya da işin yürütüm
koşulları yüzünden ortaya çıkması gerekir. Dikkat edilirse,
meslek hastalığı için kanunun öngördüğü nedenlerin her
ikisi de sigortalının gördüğü iş ve çalıştığı işyeriyle ilgilidir.
Yani meslek hastalığı, sigortalının işyerinde gördüğü işten
veya işyerinden kaynaklanmaktadır. Meslek hastalığı, belirli
bir mesleğin ifası sonucu o mesleğin nitelik ve yürütüm
şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalıktır. Meslek
hastalığı, sigortalının çalıştığı işyerinin şartları ve durumuyla
da ilgili olabilir. Meslek hastalığı, zaman içinde yavaş yavaş
ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

C M Y B
Yazının tamamını okumak için tıklayın!
www.yahyaarikan.com
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BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

Eğitimde İndirim

İSMMMO’DAN

İ

SMMMO üyelerine ve ailelerine
indirim anlaşmalarıyla destek
olmaya devam ediyor.

Üyelerine ve ailelerine indirim
anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO,
eğitim sektörlerinde yer alan kurumlarla
yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli
ve güvenli hizmet alınmasına destek
veriyor.
İSMMMO WEB sitesi üzerinden
de ulaşılabilinen anlaşmalı kurumların
listesi şu şekilde:
• Ayna Akademi
• İstanbul Aydın Üniversitesi
• Kemerburgaz Üniversitesi
• Marjinal Akademi Eğitim
• Nişantaşı Üniversitesi
• Okan Eğitim Kurumları
• Orkunoğlu Eğitim Kurumları
• Pasifik Eğitim Hizmetleri

Detaylı bilgi için:
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.
asp?list=E%C4%9Fitim
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BİZDEN HABERLER YENİ ÜYELER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...

İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 28 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AYNUR ÖNALAN

ERKUT İSKENDER

GÖKHAN DOĞAN

HÜMEYRA AĞU
ALBAYRAK

İHSAN AKGÜL

İSA BIYIKLIOĞLU

MELİKE ŞİŞMAN

MURAT ÇEVİK

ÖZGÜR ÖZBAY

SEDA GÖKSU

TURGUT TURHAN

YASEMİN
UZUN
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BUNLARI

Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz.
4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz.
4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir.
4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz.
4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır.
4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir.
4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz.
4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz.
4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz.
4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz.
4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3
ses kayıtlarıda bulunmaktadır.
4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &
Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri
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Dergilerimiz yayında
Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.
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MaYıs - hazİran 2015
MART-NİSAN 2015
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DAĞLARINA
BAHAR GELSE
Yurtsuz haYatların
BÜYÜKMEMLEKETİMİN!
DraMı
ENERJİ KAHİNİ TÜRK: FATİH BİROL  DOSYA: SU KRİZİ KAPIDA BERNA LAÇİN İLE OYUNCULUK ÜZERİNE MEKANI KÜÇÜK LEZZETİ BÜYÜK
lDOsYa:
DOĞa turİzMİnE
İlGİYOZGAT
artıYOrlDEnİztEMİz
DErnEĞİ
BaŞKanı tEzCan
YaraManCı
sÖYlEŞİ
l
BİlİnÇaltınızı
ANADOLU’NUN
MAHSUN ŞEHRİ
OTİZMLİ ÇOCUĞUM
VAR! GÜNEYDOĞU
ASYA’NIN
KALBİ: İlE
KUALA
LUMPUR
OFİSTE EN ŞIKtEMİzlEYİn
SİZ OLUN
l MuhalİF OYunCu BarıŞ ataY YEnİ PrOJElErİnİ anlattı ltarıM Yazarı alİ EKBEr YılDırıM İlE rÖPOrtaJ lz KuŞaĞına ÖzEl EĞİtİM Şart

iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize
WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz.
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MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE
UZMANLIK PROGRAMLARI
FİŞLETME BÜTÇELERİ, KONTROL VE REVİZYON EĞİTİMİ
FUYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ
FİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİMİ
FŞİRKET DEĞERLEME EĞİTİMİ
FŞİRKETLERDE TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, NEV’İ
DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞTİRME EĞİTİMİ
FVERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI EĞİTİMİ
FKOBİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ
FVERGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI
FMALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
FBİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ
FİFLASIN ERTELENMESİ EĞİTİMİ
FSAHTE BELGE İNCELEME EĞİTİMİ
FBAŞLANGIÇ ACL EĞİTİMİ
FİÇ KONTROL EĞİTİMİ
FUYGULAMALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
FSÖZLEŞME HUKUK EĞİTİMİ

Eğitimleriyle

FARK YARATIR
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GÜCÜMÜZ

ORTAK AKIL
İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
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